
خاليد شؤإش ـ سازدانى

رَيكخةري مــورادخــان، فــةالح
رَيكخراوي(WADI)يئةَلمانيبؤ
خةتةنةكردني رووبةإووبونةوةى
لةحكومةتي ــة رةخــن مــَيــيــنــة،
بةوةى دةطرَيت ثةرلةمان هةرَيمء
بنبإكردني لةسةر  كار  بةجديي
نــاكــةنء كــضــان  خةتةنةكردني
خةآلتكردنى بؤ «حكومةت دةَلَيت
خةرجدةكات، دينار مليؤنان ذنَيك
كضان خةتةنةكردني  بؤ ــةآلم  ب

ناكات«. هيض

كارتان سةرةتا ضؤن هاوآلتي:
كردء خةتةنةكردن  مةسةلةى لةسةر 

بوونةوة؟ ثرؤسةية ئةو رووبةإووي
بةإاشكاوى من مورادخان: فةالح
نةبووة بةرنامةمان ئَيمة ثَيتدةَلَيم
ئَيمة بكةين، خةتةنةكردن لةسةر ئيش
بةآلم تايبةتمةندنين، رَيكخراوَيكى
لةوبوارةدا، تايبةتمةند بووينةتة ئَيستا
دةستثَيكرد كاتَيك ئَيمة ئيشكردنى
طةرميان لةناوضةى تيمَيكمان كة
خةَلكدا لةطةَل زؤري تَيكةآلوييةكى
كة يةكَيك لةو زانيارييانةى ثةيداكرد،
بةئَيمةياندا ئةوةبووخةَلكى ئةوناوضةية
لةإووى هةية كَيشةيةكيان ضةند
خزمةتطوزارييةوة، ئاوو تةندروستيء
هةروةها كرد، لةئَيمة داواىهاوكارييان
هةموو ئَيمةبوون، تَيكةآلوي بةجؤرَيك
يةكَيك دةدركاند، خؤيان كَيشةكاني
ذنةكانى زؤربةى ئةوةبووو لةكَيشةكان
ــةإووى رووب خةتةنةكرابوون ئــةوةَى
بؤية لةوكاتةوة خةتةنةكردن ببوونةوة،
زانيارييانةيان ئةو  تيمة  ئةو كاتَيك
كاريش هةوَلماندا ئَيمة طةياند، بةئَيمة
ئةوةبوو بكةين، خةتةنةكردن لةسةر
٢٠٠٣وة لةسةرةتاى تيمةكانمان 
كؤكردنةوةى  خةريكى  ٢٠٠٤ تا
كَيشةى ــةســةر ل ــوون  ــب ــاري ــي زان
ناوضةية، لةو مَييينة خةتةنةكردنى
لة  ثرسياريان طوند  ٤٢ لةكؤى كة
ذمارانة  ئةو لةكؤى كردبوو، ١٥٤٤ ذن
خةتةنةكردن رووبــةإووى ــان ٩٠٧ي

بووبونةوة.
بةدةستمان ئامارة  ئةم  كاتَيك

طةورة زؤر شؤكَيكى تووشى طةيشت
لةكةناَلى رؤذنامةنووسَيك بؤية بووين،
هات دةكرد، كاري لةكوردستان يوئَين
راثؤرتَيكى ببينَيتء ئَيمة تيمةكةى
بؤئةوةى ئةنجامدا، خةتةنةكردن لةسةر

جيهانى. كَيشةيةكى بيكاتة
راثؤرتةكةى بآلوبوونةوةى دواى
بةردةستي كة رؤذنامةنووسة، ئةو
هةرَيميش كاربةدةستانى خةَلكء
بةتايبةت حكومةت خةَلكء كةوتبوو،
سلَيماني، ئةوكاتي  مرؤظي  مافي
ئَيمةيان سةيرى خراث بةشَيوةيةكى
زانيارى ئَيمة ثَييانوابوو دةكــردء
راثؤرتة ئةو بآلوكردووةتةوةو ناإاستمان

خراثة. هةرَيم كوردو سومعةى بؤ
ئَيوة كاركردني شَيوازي هاوآلتي:

هؤشياركردنةوةى رووبةإووبوونةوةء بؤ
لةوكاتةدا طةرميان طوندةكانى خةَلكي

بوو؟ ضؤن
ضةند ئَيمة مـــورادخـــان: فـــةالح 
ناساندنى لةثاَل  ئةنجامدا كارَيكمان 
جيهانى دياردةيةكى وةكو دياردةكة
هؤشياركردنةوةي لةسةر كارمان
توانيمان هةروةها دةكرد، خةَلكيش

مَيينة  خةتةنةكردنى لةسةر فيلم  ٢
بؤ بةرهةمبهَينين طةرميان لةناوضةى
هؤشياكردنةوةىخةَلكلةخةتةنةكردني

كضان.
دةربــارةى خةَلك  راى هاوآلتى: 
تاضةند بَلَيين يان بوو؟ ضؤن فيلمةكان
ؤركشؤثانةوة فيلمء  ئةو  لةإَيطةى
خةَلك الي وا قةناعةتَيكي دةتانتواني

هةَلةية؟ كارة كةئةو دروستبكةن
ئَيمة  بَيطومان مورادخان:  فةالح
بؤية تايبةتمةندنةبووين، رَيكخراوَيكى
بؤئةوةى دةطةإاين وةسيلةيةكدا بةدواى
هاوآلتييان ئَيمةو تيمى لةنَيوان طفتوطؤ
نةبوونى بةهؤى ديارة دروستبكةين،
باشترين لةوناوضةيةدا خوَيندةوارى
فيلمانةبوو، وةسيلةمانهةَلبذاردكةئةو
بؤيةكةمجار تاقيمانكردةوة نةمانزانى
بؤ ئَيمة، سةرةكى دةبَيتة وةسيلةيةكى
بةشَيوةيةكى سادةن زؤر فيلمةكانيش
هؤشيارى ئــامــادةكــراوةو واقيعى 
ئاينى مامؤستاى دوو تيادايةو
باش خؤتان  دةكــةن،  لةسةر قسةى
متمانةيةكى ئَيمة خةَلكى كة دةزانن
هةية، خةَلك ئاينى زؤريان بةثياوانى

لَيكرد. باشيشيان ثَيشوازييةكى
وةكــو ــمــة ــَي تــيــمــةكــانــى ئ
كاريان سةرةتايى فرياطوزارييةكى
طةرميانةوة لةسنوورى كــردووة،
كاريطةرى ثَيشمواية دةستمانثَيكردو
كردووة، زؤرى فةرقى هةبووةء زؤرى
كاريطةرى فيلمانة ئةو  ثَيمواية بؤية
هوشياركردنةوةى لةسةر هةبووة زؤريان

خةَلكيي.
لةطوندةكان لةسةرةتادا هاوآلتى:
خةَلكي لةاليةن لَينةكرا رَيطريتان
فيلمانة؟ ئةو لةنيشاندانى طوندةكانةوة
جَيطةى نةخَير، مورادخان: فةالح
رَيطرى كة  بوو ئَيمةش  سةرسامى 
دةرةكىء خؤشبةختانة هَيزَيكى نةبوو،
ئَيمةو بؤ بــووة ثاَلثشت سروشتى
ئةوةيان ضاوةإوانى زؤر خةَلكانَيكى
هةإةشة رووبةإووى ئَيمة لَيدةكردين
هيضمان خؤشبةختانة بةآلم ببينةوة،
بةباشى نةبووةوةو كارةكانمان رووبةإوو
هةبووة كة رَيطريةك ئةنجامداوة،
تةمةنةوة ضوبوونة كة ذنانةى ئةو
لةسةر دةوت كار بةتيمةكانى ئَيمةيان

مةكةن. ئةمة
ئةو خةَلكي بةطشتي هاوآلتى:
تيمانةى ئةو  كاري بةثَيي طوندانة، 
ثَييانوابوو لةطةَليان، قسةكردن ئَيوةء
بكةن؟ خةتةنة كضةكانيان دةبَيت بؤ
طوندةكان خةَلكي قسةكانى لةكؤي

رووندةبووةوة؟ بؤ ضيتان ئَيوة
ئَيمة بؤ ئةوةى مورادخان: فةالح

مةزهةبى زانايانى روونبووةتةوة
مَيينة خةتةنةكردنى رايانواية شافيعى
كورديش ٩٠٪ى ئيسالمة، سوننةتى
شافيعى مةزهةبى ــإةوى رَي لةسةر
زياتر لةناو دياردةية ئةم دةإؤن، بؤية
كؤتا ئَيمة هةية. ــآلوةو ب ــورددا  ك
طةيشتووين ثَيى ئةوةى  دةرئةنجام
حةنةفى ثَييواية كة مةزهةبى ئةوةية

نيية. ئيسالم سوننةتى
زانكؤى لة لةمةوبةر ساَل دوو
بؤ كرا، طةورة زؤر كؤنطرةيةكى ئةزهةر
لةو كؤنطرةيةدا خةتةنةكردنى مَييينة
بإيارياندا وةستانةوةو خةتةنةكردن دذى
فتواية ئةم لةسةر جار ضةندين نةكرَيت،
قسةى لةكوردستان بةآلم قسةكرا،

نةكراوة. لةسةر
فتواية ئةو لةبإطةكانى يةكَيك
بةخشندةية، خوا دةَلَيت ئةوةية
دةستدرَيذى ئينسانء بةرانبةر
قةدةغةكردووة ئينسانى كردنةسةر
يان بن كؤمةآليةتى ثلةيةكى لةهةر
ترى خاَلَيكى بن، رةطةزَيك بةهةر سةر
عادةتَيكى مَيينة خةتةنةكردنى دةَلَيت
موسَلمان طةلَيكى ضةند لةناو كؤنء
هيض بوونى بةبَى جَيبةجَيكراوة
قورئان، بةَلطةيةكى  يان حةديسَيك 
خةتةنةكردنةى ئةو سَييةم خاَلى
زيانَيكى ئةنجامدةدرَيت ئيستا
بةئافرةت دةروونى جةستةيىء زؤرى
بةهاكانى بةثَيى هةربؤية دةطةيةنَيت،

دةبَيت قةدةغةبكرَيت. ئيسالم
زياتر خةتةنةكردن ديارة هاوآلتى:
كاتَيك هةية، ئيسالميدا وآلتاني لةنَيو
تايبةت كؤبوونةوةيةكي لةئةزهةر
ثَيتواية ئةى دةكرَيت، ئةوة لةسةر
ئايني مامؤستاياني ضيية هؤكار
ناكةن، ئةمة لةسةر قسة لةكوردستان

نةداوة؟ فةتوايةكيان يان
ثَيموتى  وةك ــان:  ــورادخ م ــةالح ف
شيعة مــةزهــةب ئاينى ثياوانى
ثَيدةضَيت زؤريان ثَيى هةية، باوةإَيكى
دذى بووناية لةوَى ئَيمة زانايانةى ئةو
خةتةنةكردنى دةوةستانةوة، فتواية ئةم
نَيودةوَلةتييةوة ياساى لةإووى مَيينة
ثرةنسيثةكانى بةثَيى ــةو ــاوان ت
ئيتيفاقيةى يةكطرتووةكانء نةتةوة
مرؤظء مافى طةآلَلةنامةى سيداو 

الوان هاوآلتيكؤمةآليةتىء lawan_hawlati@yahoo.com
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خةتةنةكردن دذى كؤنطرةيةدا لةو مَييينة خةتةنةكردنى بؤ كرا، طةورة زؤر كؤنطرةيةكى ئةزهةر زانكؤي لة لةمةوبةر ساَل دوو

نةكراوة. لةسةر قسةى بةآلم لةكوردستان قسةكرا، فتواية ئةم لةسةر جار ضةندين نةكرَيت، بإيارياندا وةستانةوةو

فةتاح عومةر فؤتؤ: دةكات  تووإة طةنجان نيطةرانء دةسةآلت بَيباكى

طوَلثي عةبدوَلآل سةعد مةال

شاراوة دونيا تاكَيكى هةموو الى
وآلتء هةموو الوانى طةنجانء نيية كة
داهاتء بناغةى بةردى نةتةوةيةك
داهاتووى دةستورةكانى ياساو كلتورو
جياوازةكانء ئاستة  لة خؤيانن  وآلتى
هةر لة كة جياوازةكان  ئايدؤلؤذية 

هةية. نةتةوةيةكدا
ئةوانةى لةسةر ثَيويستة بؤية
دروستدةكةنء بناغةية  بةردى  ئةو كة
بَلَيم روونتر يان دةكةن، ــةروةردةى ث
حكومييةكانى حزبيء  باآل  بةرثرسة
شةفافانةو بة كة وآلتَيك نةتةوةو هةر
وآلتى الوةكانى زانستييانة رؤشنبيرانةو
ئةمةشة هةر ثةروةردة بكةن. كة خؤيان
لةسةر وآلتَيك رؤَلةكانى هةر وادةكات
رابردوويان، ئايدياى سياسةتء رةوتء
دادةبإَيذنةوة، وآلتيان دةستورى ياساو
بنجى لةسةر (طيا دةَلَيت: كورد وةك
ئاو طةورة دةَلَيت: يان دةإوَيت) خؤى

تَيدةخا. ثَيى بضوك دةإَيذَيتء
نةبَيت باش رابردوو ئةطةر بؤية
بةردى نةبنة ــة الوان ئةو ــات  وادةك
لةسةر دَين  وآلتةو ئةو نوَيى بناغةى
طةندةَلةكةى رزيوة كؤنء بناغة هةمان
ياساو تةالرةكاني  كؤشكء ثَيشوو
وةك بةآلم دروستدةكةنةوة، دةستوور

بناغةى الوان كة باسمكرد لةسةرةوة
بةآلم وآلتــن، نوَيى  داهاتى  كلتورو 
لة ئةوا دةركةوتن الوانة ئةم ئةطةر
بةجؤرةها نابَيتةوةء جَييان كؤمةَلطةدا
تَيكدةرو هتد... وشةطةلي تيرؤريستء
ئةو ناضار بؤية دةكرَيت. تؤمةتبار
دةكرَيت كةلةثضة  هةيانة كة  فكرةى
ئةطةر وةيان خؤيدا وآلتى لة ئةوةيشي
خؤى، وآلتى دةرةوةى بؤ كرد كؤضي 
دةكرَيتء كؤت فكرةكةى كاتةشدا لةو

لةطؤإدةنرَيت.
ئازادىء سةركوتكردنى  ئةم  بؤية
ئةو كة فكرةى راو ئةو دةرنةبإينى
روو بيخاتة  بتوانَى كة ثَييةتى الوة 
لة خؤى ــةرووى س بةرثرسةكانى بؤ 
طرفتَيكى ئةوا  حكومةت ثةرلةمانء 
ئةو ناوخؤى بؤ دروستدةبَيت طةورة زؤر
الوَيتيدا تافي لة هةر ضونكة وآلتة،
بكةى سةركوت  ئازادييةى ئةو ئةطةر 
دَلةإاوكَيء مةلةلء  هؤى دةبَيتة  ئةوا
الوةدا ئةو بيرى هزرو لة ضاوضنؤكى
لة هةر ذيانيدا،  جياوازةكانى رووة  لة
ساتةكانى كؤتا دةطاتة تا الوييةوة
رووى لة بكةين سةير ئةطةر تةمةنى،
مَيذووى بة ضاوَيك سايكؤلؤذييةوة
كة دةبينين ئةوا بخشَينين طةنجدا
سروشتى شَيوةيةكى بة الوة ئةو
خودى لةطةَل دروستدةكات ملمالنَييةك

عورفء كؤمةَلطاش كؤمةَلطا، خؤىء
شتة ئةو يان  بَيت، رابردوو تةقاليدي 
كؤمةَلطادا ئاَلوطؤإى لة جياوازانةى كة
بيطؤإَيت دةيةوَيت الوة ئةو دةكرَيت، ثَي

ناتوانَيت. بةآلم
سؤسيؤلؤذياي بة  ضاوَيك  ئةطةر
وآلتَيكى طةنجَيكى يــان تاكَيك
لة ناتوانايي بَلَيم: بكةم دواكةوتوو
دةربإينى راو بؤضوونةكانى ئةو طةنجةدا
شكست تووشي طةنجة ئةو كة وادةكات

لة وادةكات ئةمةش ذيانيدا لة بَيت
دذى طةنجة  ئةو مَيذووييةوة رووى 
كلتورى كؤمةَلطةى بوةستَيتةوةو باوانء
بة لةوانةية بكاتء دذايةتيان هةميشة

دةريببإَيت. خراث قسةى
جوطرافيةوة رووى  لة  ئةطةر وة
روونى ئاشكراو دةبينين بة سةيربكةين
بةندكردنى ئةنجامى لة كة دةردةكةوَيت
وادةكات الوان لة هةندَي بؤضوونى 
جوطرافياى بكةنء هةندةران بؤ كؤض

دذى شةإ لةبيربضَيتةوةو خؤيان وآلتى
لةطةَل بكةن خؤيان بوونى بةنةتةوةيي
بَلَيين دةتوانين يان دةوروبةرياندا،
كاريطةرى ئاينيشةوة رووى لة كة
تووشي الوانــةو  ئــةو ســةر دةكاتة
دةبنء كؤمةآليةتى ئينحيرافاتى
الوانيش دةكاتء بارانيان تف كؤمةَلطة
خؤيان دوورةثةرَيزى لةبةرامبةرياندا

رادةطةيةنن.
هةموو لة كة لَيدةكات وا الوانة ئةو

ت
َ
دةسةال هزرى لة طةنج سإينةوةى

بةيان ناسيح

ستؤكهؤَلم لةشاري سيمينارَيكدا لة
هاوئاهةنطكةري كة بيني سويديم ذنَيكي
وآلتة (بةياننامةي سيداوة تــؤإي
هةموو لةناوبردني بؤ يةكطرتووةكان
ــان). ذن لةسةر توندوتيذيية ــؤرة ج
بإطةي هةمواركردني كة بوو لةكاتَيكدا
تازة كةسَيتي باري لةياساي فرةذني
ئةوة لةكوردستان،  درابوو بؤ دةنطي 

.٢٠٠٨ لةئؤكتؤبةري
بةمزووانة وتي من خةَلكي كوردستانم، من كاتَي زاني ذنة ئةو
بدوَيم، ذن مةسةلةي  لةسةر ئةوةي بؤ كوردستان بؤ دةكةم  سةفةر
ئةم كاتَي بانطهيشتكراوم. كوردستانةوة حكومةتي لةاليةن وتيشي
ئةو دياربوو. سيداوو زؤر بةتوانا راثؤرتةي كرد لةسةر ئةو باسي ذنة
ضةند تائَيستا كة ضؤن طيراوة سويد لةوآلتي كة باسكرد رةخنانةي

نةكردووة. جَيبةجآ بةياننامةيةي ئةو خاَلي
ثرسياري كوردستان. بؤ دةضمةوة وتي كاتَي بووم خؤشحاَل بؤية
وتي دةظةرةدا. لةو ذنانة ئاطاداري رةوشي ضةند كة لَيكرد ئةوةشم
ذن وةزعي كة دةزانم ئةوةندة  بةآلم بةوردي  نيم ئاطاداري شتةكان

لةكوردستان. باشة
(فرةذني) كةسايةتيدا باري ياساي لة كة ثَيوت ئةوةم منيش

١٦ ساَل.  بة كراوة شووكردنيش تةمةني قبوَلكراوة، هَيناوةو دةنطي
دةيزانم من  ئةوةي وتي لَيبطرآ.  طوَيم نةبوو  تاقةتي هيض  ئيتر

دةبَيت. باشتر وةزعيان تادَيت دَلخؤشكةرةء
ذنة ئةو هةَلويستي لةطةَلم. بإيةوة قسةكاني شَيوةية بةو
باشترين كوردستان. كةدةضنةوة ئةوروثي هةندَي لةناو نيية تةنها
تايبةت شوفَيري خؤشترين شوَينء خواردن دةخؤن، دةكرَين، خزمةت
بةكؤمةَلي دةبيننء كارتؤنيش كؤمةَلَي ذني دةيانبات. دةيانهَينَيء
وَينةيةي ئةو ريكالم. باشترين لةطةَل خؤيان، ماَلي دةطةإَينةوة دياري
بةكامَيراي وَينةيةكة خؤيان لةطةَل  دةيهَيننةوة  كةسانة جؤرة ئةو
ئةمةش دةركةوَي. راستييةكان نايانةوآ كة دةطيرَين كةسانآ ضاوي
وةكو منيش نيية. ذناندا لةقازانجي كةسَيكدابَيت هةر لةقازانجي
طةورةبوومةو كوردستاندا ذناني ئةشكةنجةي ئازارو لةناو كة ذنَيك
راستييةكانء لةئاستي نابم بَيدةنط هةرطيز كردووةتةوة ضاوم
مرؤظايةتيء مافي شتَي لةهةموو بةر كوردستان ذناني دةشمةوَي

ئةوةكراوة. ئةمإؤ كة ثَيم وانيية بثارَيزرَي هاوآلتييان
راستييةكان ئــةوةي بةقةد نابم ثةست شتَي  بةهيض من 
بةطوللة الشةيةكي بةر بكرَيتة واآل  ئاآلو رةنطَيكي بشاردرَينةوةو
كةذاَل ببإدرَيتةوةو تر لووتي ئةوةواية جارَيكي كراو. وةك كون كون
تاوانانة هةموو لةو  ضاوثؤشي كاتي بكرَيتةوة. بةردباران  دوعاش
بةمرؤظايةتي دةبنةوة رووبةإووي كوردستان ذناني رؤذانة كة دةكَيت
باسي كاتَي لةدواوةين.  زؤريش لةدواوةين ئَيمة بةَلَي رادةطةيةنين 
كوشتن كة دةبَيت لةوة زوو زوو طوَيمان دةكرَي ذنان نةهامةتيةكاني
بةزؤر خؤكوذي خؤسوتاندنء دةكوذرَين. هةر بةآلم كةمترة، لةجاران
كوردستان ئةوة هةر دةَلَين يانيش بةردةوامة. بةآلم هةر كةمترة،
بةرامبةر هةية هةر توندوتيذي وآلتان شوَينء لةهةموو  نييةء
ذيانيان دةوروبةر ذناني هةموو لة كوردستان ذناني نابَي بؤ بةذنان.
نيشانةي كؤمةَلطايةكي دةبَيتة كوردستان ذني خؤ باشي باشتربَيت؟

ئارام. لةشساغء
قورباني توندوتيذي كة بوونة ذنء كضانةي ئةو ناوي هةموو ئةطةر

ثاكردنةوةي شةرةفء  بةناوي ئةوانةي ٢٠٠٨ بَينين زؤرن. لةساَلي
خؤَلةميشء بوونة ئةوانةي كوذران، ثياوةكان بَيشةرةفي كإينةوةي
بةسترانةوة شَيتبوونء لَيداندا لةذير ئةوانةي خنكَينران، سووتان،
رؤذانة سةرخؤشةكانيان  ثياوة ئةوانةي  ماَلةكاندا، لةكونجي 
جلي ناوَيرن قسةَلؤك قسةو لةترسي بَيوةذنانةي ئةو دةيانشكَيننةوة،
كؤَلكة ياسايةك لةهةموو دوور مناآلنةي كضة ئةو فإَيبدةن، رةش
نموونةكان دةكــات... مارةيان قوإاويدا لةكؤآلنيكي مةاليةك
كؤمةآليةتيانةدا كَيشة ئةو جةرطةي لةناو نايةن. لةذمارة زؤرنء
لةذَير كوردستان هةرَيمي  حكومةتي  لةاليةن  ذنثارَيزي خةآلتي 
دةدرآ توندوتيذي)  بؤ  نا جَيندةري يةكساني بؤ  (بةَلَي دروشمي 
تاكؤتايي كتَيبخانةيةك لةهيض نووسينةكةي كة رؤذنامةنووسَي بة
لةهةندي بدةين سةرنجي بةوردي ئةطةر نةبينرابوو. دوانزةش مانطي
بةرةنطاربوونةوةي هةفتةي تةلةفزيؤني، بةرنامةي وتارو نووسينء

دةبَي  ٢٠٠٨ بةإَيوةضوو. مانطي ١١ي ١٩-٢٥ ي لة كة توندوتيذي
بةَلكو خوَينةواربن، هةموو هةر نةك كوردستانيش خةَلكي ذنانء
دةستَيكة توندوتيذي نا بؤ دروشمي بزانن، ضونكة ئينطليزيش دةبَي
خوَيندةواريش ئاستي دةبَي بةئينطليزي. ستؤث نووسراوة لةناوي
كةس هةموو ئةوروثاو ئةمةريكاش لةوآلتاني ضونكة بَيت، زؤر بةرز

ضيية. ناوةإؤكةكةي نازانن تَيناطةنء جَيندةر لةزاراوةي
تري هةفتةيةكي كوردستان حكومةتي ئةطةر هيوادارم من
هونةريء كاري بة با توندوتيذي لةدذي خؤيدا لةبةرنامةكاني دانا
نةوترَي، طؤراني نؤظةمبةر لة٢٥ي با نةكةنةوة، ثإي ثَيشانطا
باسي ضةند بَين با هةَلثةإكَي. طؤرانيء بؤ زؤرة تر ضونكة رؤذي
بكةن، لةضارةسةرةكان باس بكةنء كؤمةآليةتي زةقي كَيشةيةكي
جةندةرء جةندةر، بَلَين هةر با تَيبطات. خةَلكي كة بةزمانَي بدوَين
هةية. سوودَيكي ض باسةكاندا لةناو نةبيننةوة خؤيان ذنان ئةطةر
رةطةزي دةكةيت جياكاري كؤمةَلطا ناو هةر سوضَيكي سةيري ئةمإؤ

هةتا ناو كؤلَيذةكان. بطرة كارتؤنةوة لةئةفالم هةر ديارة. ثَيوة
ذمارةيةكي  كة  ٢٠٠٨ لةساَلي خؤشحاَليية مايةي ئةوةي
رَيكخراوي بةهاوكاري  خَيرا  خوَيندني بةر ضوونةتةوة  لةذنان  زؤر
كة ضةكَيكن سةربةخؤ ئابووري كاركردنء خوَيندن، ديارة يونيسيف.
وةستانةوة رةطةزيء هةآلواردني لةدذي بَينن بةكاري دةتوانن ذنان

لَيدةكات. ضاو رزيو كة ذن بةكؤيلة دابءنةريتي لةدذي

كضان» خــــــــةتةنةكردني تاواني لة بةرثرسيارة ئةوقاف «وةزارةتى
مَيينة خةتةنةكردني رووبةإووبــــــــــــوونةوةى بؤ ئةَلماني (WADI)ي رَيكخراوي رَيكخةري

مورادخان فةالح



ئيبراهيم ئارا

طةنجاندا، بَيكاريي لةئاست
تر اليةنةكانى حكومةتء تائَيستا
لةكاتَيكدا نيية، ئةوتؤيان  ثالنَيكي
دووساَلةي لةم طةنجان بَيكاريي رَيذةى
بةإَيوةبةرايةتى ئامارَيكي بةثَيي دواييدا
ثيشةيي راهَيناني بةكارخستنء
زياتري ترسي بةرزبووةتةوة، سلَيمانى

هةية. بَيكاريش رَيذةى بةرزبوونةوةي

الوان بةرنادات بةرؤكي بَيكاريي
بةإَيوةبةرايةتى ئامارَيكي  بةثَيي
ثيشةيي راهَيناني بةكارخستنء
لةنَيو بَيكاري رَيــذةي سلَيماني، 
زياتر دواييدا ساَلةى دوو لةم طةنجاندا
هاوكات ٦٪ة. رَيذةكة كة بةرزبووةتةوة،
خؤيان ترسي بةإَيوةبةرايةتيية ئةو
دةردةبإن رَيذةية ئةو لةبةرزبوونةوةى

داهاتوودا. لةساآلني
بةإةسمي حكومةت ساَلة دوو
دةرضوواني دامةزراندنى راطرتنى
لةفةرمانطةكاندا ثةيمانطاكانى زانكؤء
لةثاَلئةوةشدا راطةياند، بةإةسمي
لةهةرَيمي تايبةت كةرتي نةبووني
زيادبووني تري هؤكارَيكي كوردستان،

رَيذةيةية. ئةو
ئةمساَلي دةرضووى رةفيق، هَيشوو
كة سلَيمانى، زانكؤى ئابووري بةشى
دانيشتووة، لةماَلةوة بَيكارةء ئَيستا
خؤى «حكومةت وت  ــى  ــاوآلت ه بة
دةبوو ناساندووة، ميللةت بةباوكى
بؤ ذيانى ثَيداويستييةكانى هةموو
دةَلَين ئَيستاش بكرداية، دابين طةنجان
ناوَيت، كةسمان زؤرةء فةرمانبةرمان
ثةيمانطاكان زانكؤو دةرضووى سةدان
بة ثَيويستيان طةنجنء  كة هةية

داياننامةزرَينن«. دامةزراندنة
سةرةكي هؤكاري طةنجانةوة بةالي
بؤ حكومةتة ثالني نةبووني بَيكاريي،
لةحكومةت طلةيي ئةوان ميللةتةكةى،
بؤ ثالنَيك نةيتوانيوة كة ــةن دةك

دابنَيت. بَيكاريي تةشةنةكردني
زانكؤى ـــووةى  دةرض كضة ئــةو 
ثالني نةبووني دذي  سلَيمانى،
طةنجان دةبَيت  ثَييواية حكومةت، 
«ثَيويستة وتى وةربطرنء هةَلوَيست
هةبَيتء هةَلوَيستيان طةنجان هةموو
بؤ سازبكةن مانطرتن  خؤثيشاندانء 
ئةركي كة مافانة ئةو بةدةستهَينانى
ثالني بكاتء دابيني حكومةتة

هةبَيت«.

هؤكاري تةنها دانةمةزراندن ئايا
كارة؟ نةبووني

وايدةبينن، لةطةنجان ــك زؤرَي
بَيكارييةى ئةو يةكةمي هؤكاري
نةبووني بووةتة، طةنجان  رووبــةإووي
خؤيانةوة ئةوان الي دامةزراندنة، بؤية
بةثةلة حكومةت كة دةكةن ئةوة داواي

بكاتةوة. دامةزراندن
ئابووري، دارايـــيء ـــي وةزارةت
ثَيشنياري خــؤيــدا، ــي ــةدواهــةوَل ل

فةرمانبةري  هةزار  ١٠ دامةزراندنى
ساَلي بودجةى لةناو  كــردووة،  نوَيي

٢٠٠٩دا.
وةزارةتي بريكاري تاهير رةشيد
هة رَيمي حكومةتي ئابووري داراييء
رابــردوودا، رؤذي لةضةند كوردستان،
رؤذنامةى بؤ تايبةتدا لةلَيدوانَيكي
داراييء «وةزارةتي رايطةياند  هاوآلتي 
ئامادةكردووة ثَيشنيارَيكي ئابووري

دةرضووي  هةزار  ١٠ دامةزراندنى بؤ
فةرمانبةري وةك ثةيمانطاكان زانكؤء
حكومةتى دامءدةزطاكاني لة نوَي

.»٢٠٠٩ هةرَيمدا لةساَلي
داراييء وةزارةتى بريكاري هةروةها
بإيارة كة  بةوةشدا ئاماذةى ئابووري 
ثَيشنيارةكة داهاتوودا رؤذي  لةضةند
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى بدرَيتة
ثةرلةمان بؤ لةوَيشةوة دواتر وةزيرانء

ثَيشنيارةكة «ئةوان وتى بةرزبكرَيتةوةء
لةسةر بإياري ئةوان دةبَيت دةبيننء
تةنها ئَيمةية ئةوةى الي بدةنء ضونكة
رَيذةيةو ئةو كةمكردني ثَيشنيارةء
لةدةسةآلتي رةتكردنةوةى يان زيادكردني

ئَيمة«. نةك ئةوانداية،
شادمحةمةد بةإَيوةبةري رَيكخراوي
رَيكخراوةكةيان كة الوان، تواناسازي
الوانداو لةبواري بةكاركردن تايبةتة
سلَيمانيء هةولَيرء ثارَيزطاى لةهةرسَي
ئةنجامدةدةن. كارةكانيان دهــؤك
كَيشةى بَيكاري لةهيض وآلتَيكدا ثَييواية

ضارةسةرناكرَيت. بةدامةزراندن
نةهَيشتني بؤ «دةبَيت وتى شاد
طةنجاندا لةنَيو لةكوردستانء بَيكاري
تةرخانبكرَيت ثار بكرَيتةوة لةوة بير
تا حكومةتةوة، لةاليةن الوان، بؤ
لةو بضوك ثإؤذةى بتوانن الوانة ئةو 

ثإؤذةى ضونكة بدةن، ئةنجام رَيطةيةوة
طةورةتري ــإؤذةى ث ــار دواج بضووك
ئةوةى هؤي ئةوةش دةبَيتة بةدوادادَيتء
ثإؤذانة طةنجان لةو رَيذةيةكي زؤري كة
ئةوةش بكةن، تَيدا كاري سوودمةندبنء
كةمكردنةوةى بؤ رَيطايةك دةبَيتة

بَيكاريي«.
زؤربووني هؤكاري محةمةد شاد
كةرتي نةبووني بؤ طةإاندةوة  بَيكاري
طةنجان تاوةكو تايبةتيشلةكوردستاندا،

كاربكةن. تايبةتييانة كةرتة لةو
كة الوان تواناسازي رَيكخراوي
طةنجانةوة رةوشــي لةبارةى ساآلنة
ثَييواية، بآلودةكاتةوة، راثؤرتَيك 
روو ساآلنة طةنج داهاتى  بَيكاريء
«ئَيمة وتى هةروةها دةكات، لةكةمي
تايبةتة كة ئةمساَليشماندا راثؤرتي لة
طةنجء داهاتي  باسي  ،٢٠٠٨ بةساَلي

كراوة«. طةنج ئابووري
زياتر حكومةت  خواست هيواشي 
بكاتةوة، تايبةت كةرتي لةهَيناني بير
بَيكاري ــذةى رَي بتوانرَيت تاوةكو

كةمبكرَيتةوة.

ضيية؟ بَيكاريي دذي ثالن
بَيكاريي ـــذةى رَي ئــةطــةرضــي
ساَل دواي ــاَل س لةكوردستاندا،
تائَيستا ــةآلم ب لــةزيــادبــوونــدايــة،
بَيكاريي بؤ ئةوتؤ رووبةإووبوونةوةيةكي

نيية. لةئارادا
ئةندامَيكي ثةرلةمانى كوردستان،
كَيشةو لةسةر قسةكردن بؤ ثإؤذةيةكي
بةثةرلةمانى ثَيشكةش الوان طرفتةكانى
ئَيستا تاوةكو بةآلم كردووة، كوردستان
ثةرلةمانةوة سةرؤكايةتي لةاليةن

نةدراوةتةوة. ثإؤذةكةي وةآلمي
بةزؤرَيك ئاماذة ثإؤذةية ئةو
دةكات الوان طرفتةكاني لةكَيشةو
بةشَيكي هاوكات لةكوردستاندا،
لةنَيو بَيكاريي بةكَيشةى كردووة تايبةت
ثَيشكةشي مةبةستة  بةو طةنجانداو 
كة ــردووة ك كوردستاني ثةرلةمانى
طةنجان كَيشةى بؤ ضــارةســةرَيــك

بدؤزرَيتةوة.
ئةندامي حةكيم محةمةد
خاوةني كــوردســتــانء ثةرلةماني
«ثإؤذةكة وتى لةوبارةيةوة ثإؤذةكة

ثَيشكةشي  لــةمــةوبــةر مانط   ٣
دةنطي ثةرلةمانكرا، لةطةَلئةوةي نيوةى
بةآلم بةدةستهَيناوة، ثةرلةمانتاراني
ثةرلةمانى سةرؤكايةتى ئَيستا تاكو
ئةو بؤ وةآلمَيكيان هيض كوردستان
ناكةم ثَيشبينيش نةبووةء ثإؤذةية

قسةى ثةرلةمان ثشووي دواى تاوةكو
بكرَيت«. لةسةر

ثةرلةمانة ئةندام ئــةو ــةإاي ب
دؤزينةوةى ثإؤذةيةو ئةو لةسةر قسةكردن
لةطةنجان زؤرَيك كَيشةى ضارةسةر،
«دواى وتى بةآلم دةكــات، ضارةسةر
بودجة مةسةلةى ثةرلةمانيش ثشووي

بؤية لةوانةية دوابكةوَيت«. هةية،
«ئةو وتى حةكيم محةمةد هةروةها
تا كَيشةكاني مةبةستةية بؤ ئةو ثإؤذةية
كة بدؤزرَيتةوة، بؤ ضارةسةري طةنجان
بَيكاريي يةكَيكلةخاَلةكانيشمةسةلةى

طةنجانة«.
بةشي دةرضووةى كضة ئةو هَيشوو،
قسةى زياتر سلَيماني زانكؤي ئابووري
ئيدارةييدا دوو «لةسةردةمى كردو وتى
يةكَيتىءثارتىسةدانكةسياندامةزراند
نزميشى تَيدابوو خةَلكى بإوانامةى كة
لةكاتى بدةن بؤ دةنطيان ئةوةى بؤ
بةقوربانى بووين ئَيمة هةَلبذاردنةكاندا،

سياسةتة«. ئةو
تواناسازي رَيكخراوي بةإَيوةبةري
دةبَيت كة روونكردةوة، ئةوةى الوانيش،
بضَيتةوةء بةفةرمانبةرةكاندا حكومةت
«ئَيستا وتى رَيكبخاتةوةء خؤي بودجةى
لة كةسَيك  كة هةية زؤر حاَلةتة ئةو 
مووضةى زياتريش  يان شوَين سَي  دوو
ضارةسةركردني هةبَيت، حكوميي
بَيكاريي نةهَيشتني بةشَيكي ئةوةش

طةنجانة«.
بةإَيوةبةرايةتى سلَيمانى لةشاري
كة ثيشةيي، راهَيناني بةكارخستنء
طةنجان دةكةن بؤ دؤزينةوةى كار بؤ كار
بَيكاريي رَيذةى بةزيادبووني ئاماذة

طةنجاندا. لةنَيو دةكةن

بةإَيوةبةري عومةر  ســيــروان
راهَيناني بةكارخستنء بةإَيوةبةرايةتى
بَيكاريى ـــذةى «رَي وتــى ثيشةيي 
بةهؤى رَيذةيةش ئةو زياترةء ٪٦
بــةرزبــووةتــةوةو دانــةمــةزرانــدنــةوة
دةطؤإَيت«. تر ساَلَيكى بؤ لةساَلَيكةوة
مةبةستى «دوو وتي هةروةها
هةية لةكارةكانماندا، يةكةميان طرنط
ئةو بؤ كاركردن هةلي دؤزيــنــةوةى
دةنووسن، بَيكار بة خؤيان كة طةنجانةى
بؤ حكومةتة كةرتى دووةميشيان
دامةزراندن ئَيستا بةآلم دامةزراندن 

كةمة«.
راهَيناني بةكارخستنء بةإَيوةبةرى
بةوةشكرد ئاماذةى سلَيمانى، ثيشةيى
دةكةن كار هةلى  داواى ئةوانةى  كة

٣٥ساَلداية. ٢٥بؤ لةنَيوان تةمةنيان
زانكؤء دةرضووانى كة راشيطةياند

هةزار دوو نزيكةى ثةيمانطاكان،
فؤرميان ثَيشكةش كردووة.

بةدةم ناتوانن ريَكخراوةكاني الوان
بَين طةنجانةوة بَيكاريي كَيشةى

ــووى دةرض نةسرةدين جةعفةر
كةالر مامؤستايانى ثةيمانطاى
مانطرتنيان رؤذة (٤١) مــاوةى كة

هـــاوآلتـــى وت  ــة ،ب ــدووة، ــان ــةي راط
حاَلةتَيكى تووشى «هةموومان
بووين، كؤمةآليةتى كَيشةى دةروونيء
مانطرتنمان نيوَيك  مانطء  ئَيمة
حسابى هةر حكومةت كةضى راطةياند

نةكردين«. بؤ
حةميد سكرتَيرى رَيكخراوى هيوا
لةلَيدوانَيكيدا كوردستان الوانى ئازادى
ســةردانــةى ــةم  «ل وت  ــى  ــاوآلت ه بة
بؤ حكومةت سةرؤكى جَيطرى دوايى
كَيشةء ضةندين باسى  رَيكخراوةكةمان 
طةنجانمان طشتييةكانى ثَيداويستيية
بيكةين كة داواى لَيكردين كرد، لةطةَلدا
بدةن هةوَل كة بةَلَينيشيدا راثؤرتَيك، بة
بدؤزنةوة، بؤ  طونجاوى رَيطةضارةى 
دامةزراندنى مةسةلةى شتانة يةكَيكلةو
بووة«. زانكؤو ثةيمانطاكان دةرضووانى
«هةموو ــى وت حةميد هيوا
كاريان خؤيانةوة لةاليةن رَيكخراوةكان
بةآلم مةسةلةية، ئــةو بؤ ــردووة ك
هةبووة رَيكخراوةكاندا لة كةمتةرخةمي
بةئةركى ثَيويست  بةثَيى هةموومان 

هةَلنةساوين«. خؤمان
ئةطةر كة بــةوةشــدا ئــامــاذةى
لةئايندةيةكى نزيكدابةَلَيني دامةزراندني
ثةيمانطاكان جَيبةجَي دةرضووانى زانكؤء

دةبَيت«. «هةَلوَيستمان نةكرَيت

lawan_hawlati@yahoo.comهاوآلتي

٢٠٠٩/١/١١ يةكشةممة (٤٨٩) ذمارة

كوردستان بةثةرلةمانى ثَيشكةش الوان طرفتةكانى قسةكردن لةسةر كَيشةو بؤ ثإؤذةيةكي ثةرلةمانى كوردستان، ئةندامَيكي

نةدراوةتةوة. ثإؤذةكةي ثةرلةمانةوة وةآلمي سةرؤكايةتي لةاليةن ئَيستا تاوةكو بةآلم كردووة،

جيهانى تةندروستى راسثاردةكانى
لةئيسالمدا ــةآلم ب تــاوانــة، ئةمة 
زانايانى ثَيمواية بؤية ئةنجامدةدرَيت،
خؤيان رووى بؤئةوةى ئَيمة ئيسالمي
جوان جيهانييةكانةوة لةكةناَلة
دةردةكةن فتوايانة  جؤرة ئةم  بكةن،
لةناو ئةوةنايةت بةماناى ئةمةش
ئةطةر بن، دذى خؤيان كؤمةَلطاكانى
بن دةتوانن دذى ئاينى ئيسالم زانايانى
ساَلَيك بةضةند كةمدا زؤر لةماوةيةكى
ثَيبَينن، كؤتايى مانطَيك ضةند يان
زانايانى خؤمان لةكوردستانى بةآلم
وةزارةتى ئةمةبكةن، نايانةوَيت ئاينى
ئةمة كة لةوةى بةرثرسيارة ئةوقاف
ضةندان رؤذانة كاتَيكيش جةريمةية،
بَيدةنطن ئةمان خةتةنةدةكرَين كةس
بةشداريكردنة ماناى خؤى ئةمةش

لةوتاوانةدا.
واشنتؤن  راثؤرتةكةى هاوآلتى: لة
خةتةنةكردن لةسةر كة ثؤستدا
تيابوو ئاماذةيةكي بآلوكرابووةوة،
هةرَيم حكومةتى بةرثرساني كة بةوةى

تاوانة. بةو بةرانبةر بةرثرسيارن
بةرثرسياريةتى  مورادخان:  فةالح
حكومةتة، لةئةستؤى خةَلك ذيانى
وت بةحكومةتمان لةسةرةتاوة ئَيمة
ثَيشكةوتنى رووى  بنء ئةمة  دذى با
لةساَلى ئةطةر دةربــخــةن،  خؤتان
ئَيمة ئامارةكانى كاتَيك ٢٠٠٤وة
راستةقينةى هةَلمةتَيكى  بآلوبووةوة، 
راثؤرتة ئةو ئةمإؤ دةستثَيبكرداية
كاتَيك بةآلم نةدةبوو،  واى  بةهايةكى
ئاستى لةسةر بآلوبووةوة راثؤرتة  ئةو
وةزارةتى كوردو سةركردايةتى جيهان
رَيكخراوةكان سةرجةم مرؤظ مافى
كاريطةرى ثرسيارةوة، ذَير دةكةونة
كورد سومعةى لةسةر هةبووة زؤرى
مرؤظ، مافى لةئاستى لــةدةرةوة
مرؤظ مافى ــى وةزارةت بةتايبةتى
بدةن خؤيان روونكردنةوةى دةبَيت
كة سةيرة ثَيم  راثؤرتة، ئةو  لةسةر
بةكَيشةيةكى مرؤظ مافى وةزيرى

ناودةبات. بضوكى
مافى ــى وةزارةت ئةوةى لةباتى
حكومةتء سةر بخاتة فشار مرؤظ
بؤ ثاكانةى ضارةسةربكات، كَيشةكان
وآلتى لة مَيينة خةتةنةكردنى دةكات،

بؤ  زيندانى ساَل  ١٤ سزاى بةريتانيا
بضوك بةكَيشةيةكى لَيرة بةآلم دانراوة،

ناودةبرَيت.
ئاماذةت خؤت وةك هــاوآلتــى:
ئةو ئَيوة كاتَيك سةرةتا ثَيدا،
دةستكةوتء لةطةرميان ئامارانةتان
مرؤظي مافي وةزارةتي بآلوتانكردةوة،
راثؤرتةكةى ثَييوابوو سلَيماني ئيدارةى
طةرميان ئيهانةكردنى  بؤ  ئَيوة
ــة وةزارةت تائيستاش  بــةآلم  ــووة، ب
كاتَيك ثةيوةنديدارةكانء حكومةتيش
دةركةوتووة بؤ تاوانةيان ئةو راستي

بَيدةنطن؟ هةر
بةشَيوةيةكىطشتى فةالحمورداخان:
دذى بؤ هةية هةَلمةتَيك لةئَيستادا
زؤربةكةمى كوردييةكان كةناَلة ئةمة،
ئةطةر كردووة،  ئةمة لةسةر ئيشيان 
زانيارى كردبَيت  لةسةر ئيشيشيان 
٢٠٠٨دا لةساَلى نةبووة،  ئةوتؤيان 
بةسترا خةتةنةكردن لةسةر كؤنفرانسَيك
ئةمة لةسةر  زؤرمان كارى كة ئَيمة 
بةشَيوةى بووين اليةن تاكة كردووة
ئةو بؤ نةكردووين لةطةَل رةسمىقسةيان
خةتةنةشمان كَيشةى ئَيمة كؤنفرانسة،
جارة يةكةمين ئةمة ناساند، بةجيهان
بة وةزيرَيك ناوةإاست لةإؤذهةآلتى
ذنان ٦٢٪ى رايبطةيةنَيت راشكاوانة
ثَيضةوانةى ئةمةش خةتةنةكراون،
قسةكانى وةزيرى مافى مرؤظة، كةواتة
لةوانةية زؤرةو كَيشةيةكى ئةمة

زياتربَيت. ناوضةشدا لةهةندَيك
رووبةإووبوونةوةى  بؤ هاوآلتي: 
لةطةَل كارةكانتان كضان، خةتةنةكردني
هةوَلَيكتان بووة؟ هيض ضؤن حكومةت

ثَيكةوة هةبووة؟
داوامان  فةالحمورادخان: ضةندينجار
كاربكةين ثَيكةوة كردووة، لةحكومةت
ئةوةى بؤ ئَيمة نةهاتوون، ئةوان بةآلم
بكةين، حكومتدا لةطةَل زياتر كاري
ثَيكةوة ئةنجام هةَلمةتَيك ثَيويست بوو

هةزار دؤالري  ١٥ نزيكةى كة بدةين،
دواتر نةيانكرد، ثَيياننةداينء تَيدةضوو،
بؤئةوةى بةحكومةت دا ثإؤذةيةكمان
ئةو بكةين، زانستى لَيكؤَلينةوةيةكى

دؤالر  هةزار ٥٠ داواكرابوو كة بودجةية
بؤ ئةوان نةكرد، ئةوةشيان بةآلم بوو،
خةآلتكردنىذنانءئاهةنطةكانئامادةن

بؤ بةآلم بكةن، خةرج دينار مليؤنان
مَيينة خةتةنةكردني رووبةإووبوونةوةى

ناكةن. سةرف هيض
هاوآلتى:ثإؤذةياساى خةتةنةكردني
لةثةرلةمانيش ئامادةكرا، مَيينة،
بةآلم كرا، بؤ يةكةمي خوَيندنةوةي

دوايانخست.
لة ئَيمة ــــان: ــــورادخ م ــــةالح  ف
بانطةشةيةكمان ٢٠٠٨/٣/٨دا
رووبةإووبوونةوةى خةتةنة، راطةياند بؤ
كةسايةتىءمامؤستا  ٦٠ ثةرلةمانتارو
ئيمزايانة ئةو  ــر دوات كؤكرايةوة،
ياداشتَيكء  هةزارء  ١٤ طةيةندراية
  ١١٦ ئامارى ياسايةكيء ــى دةق
٢٠٤٣يان ذن   ٣٦٦٥ لةكؤى طوند
ئةمانة بووبونةوةو خةتةنة رووبةإووى
ئَيمة داتابوون  زانيارىء  هةمووى 
داكؤكَيكردن بةليذنةى ثَيشكةشمانكرد
زؤريان ئةوانيش ذنانء لةمافةكانى
هيض ثَييانإاطةياندينء بوو، باش ثَي
كة ناهَيَلنةوة ئةوة بؤ بةَلطةيةك
ئةندام   ٦٨ نةكةن، لةسةر ئيشى
خوَيندنةوةى كردبوو ئيمزايان ثةرلةمان
ياسا، نةكراية  بةداخةوة بةآلم بؤكرا.
ضوارضَيوةي ناو خراوةتة ئَيستا بةآلم
زؤرباشة ئةوةش  تــرةوةو ياسايةكى

بكرَيت. ئةطةر
لةئةندامانى  بةشَيك هــاوآلتــي: 
دةبَيت كة ثَييانوابوو ثةرلةمان
لةضوارضَيوةى مَيينة خةتةنةكردني
جَيطةى عَيراقي سزاداني ياساي
نةك ياسايةكي بؤدةربكرَيت، بكرَيتةوة،

خؤشاردنةوةية؟ ئةمة ئايا
ئةوان بَيطومان مورادخان: فةالح
ئةوةش ــةنء دةك شــةرم بةشَيكيان
خؤشاردنةوةء ئةوة دةيَلَيي تؤ كة
لةياساي ضونكة خؤدزينةوةية،
٤١٢ةمان مادةى عَيراقي سزاداني
هةر كاتَيكي دةكات لةوة باس هةيةء
ببإَيتء جةستةى بةرامبةر ئةندامَيكي
ئةو ببَيتةوة كةمئةندامي رووبةإووي
بةندَيكي ئةوة بةآلم سزادةدرَيت، كةسة
ضارةسةركردني بؤ ــةآلم ب عامة،
ثَيويستت دياريكراو  كَيشةيةكي 
ضونكة هةية، دياريكراو بةياسايةكي
كَيشةكان بةتةواوةتى طشتي ياساي

ناكات. ضارةسةر
هاوآلتى فؤتؤ: فةرامؤشكردووة   طةنجيان ثةرلةمانء حكومةتء رَيكخراوةكان

فةتاح عومةر فؤتؤ: دةكات  تووإة طةنجان نيطةرانء دةسةآلت بَيباكى

ت
َ
دةسةال هزرى لة طةنج سإينةوةى

بن، بةش بَي كؤمةَلطةش داهاتَيكى
ضونكة طةورةية، هةرة كَيشةيةكى كة
بكةين كوردستان طةنجى سةيرى ئةطةر
ئابوورى اليةنى دةبينين نموونة، وةك
هاوسةرطيرىء لة وادةكات ئةمة سفرة،
يان دوادةكةوَيت ذياندا لة خؤإاطري
بَي لةبةر يان ئةمةش نةطات، ثَيى هةر
جةستةييةوة لةإووى خؤيةتى توانايي
ئةو دةطرَي كة سةرضاوة رووة لةو  يان
رةواكانىناطرنء داوا لة كؤمةَلطةيةطوَي

وةرناطرن، بةهةند الوة  ئةو كةسايةتى
كة بةوشَيوةيةية الوَيكةء هةرضةندة

دةكات. داواى رةسةن كؤمةَلطةى
ئةمإؤدا لةجيهانى كة نيية شاراوة
بةثةرؤشةء ماددةء سةرماية زؤر بؤ دنيا
بناغةى بةردى ئَيمةشدا لةكلتورى
هاوسةرطيريية، طةنج كامَلبوونى
مَيينة رةطةزى زؤربةى دةبينين بةآلم
زؤرجار باوانيان لةماَلى كة لةبةرئةوةى
سةركوتكراون جياوازةكان لةشَيوة
يان فكرى ـــاددىء م ـــةإووى ل ض 
تاد... ئاينىء ئازادىء خؤشطوزةرانى
دةيانةوَيت كراوة، زيندةبةضاَل ناخيان و
بكإنةوة سةركوتكراوةكانيان  ئارةزووة 
داماوة قوإبةسةرةى ئةو طةنجة لةاليةن
دينارَيك زؤرجار بة داهاتةكةى سفرةو كة
ئةو وادةكات كة ئةمة دةَلَيت مليؤنَيك،
بةدةستى دةيةوَيت كة ئارةزووانةى
جياوازةكانى سَيكسيء بهَينَيت لةإووة
دةمرَيتء كؤمةآليةتى و تاد... رؤحيء
لةوانةشة دةإوات، ثوكانةوة بةرةو
دي بَيتة دووريش داهاتويةكى لة ئةطةر

نةبَيت. سودَيكى هيض
سلبي كاردانةوةيةكى  ئةمةش 
رةطــةزى ــةردوو ه بؤ دروستدةكات
ئامانجء نةطةنة وادةكات مَيء نَيرو
ئةو ئةطةريش ذيانياندا، لة خؤشيةكان
دي دَيتة كاتَيك دي  هاتنة  ئارةزووانة

بوو. باشتر نةبواية
رووةكانى بَلَيم ئةطةر ئةمةش
ئايدؤلؤذياو كؤمةآليةتىء ئاينىء
كردووة واى سياسييةكان ئابوورىء
هةردوو بة طةنجان عةقَليةتى كة
ببةن خراثة ئاإاستة بةو ــةزةوة رةط
سةرةوة لةوانةي هيضكام باوةإناكةم
هةبَيت خراثى كاريطةرى جيا بة
لة طةنج عةقَليةتى شَيواندنى لةسةر

كوردستان.
اليةنة ئةو من بــإواى بة  بةآلم
كلتورو لةتَيكدانى كاريطةري شَيواوةى
هةبووة، كورددا كؤمةَلطةى ئايينء
كةموكورت فَيربوونَيكى ياخود وةرطرتن
هةموو وةرطرتنى هةَلة تاإادةيةك يان
كؤمةَلطاكانى روخساريانةى شَيوة ئةو
تاكَيكء هةر كة رؤذئاواية رؤذهةآلتء
خؤى اليةنة دةروونييةكانى ئارةزووى بة
ثَيوة خؤى دةثضإَينَيء لَي كةمَيكى
تريشى كةمةكةى كة  دةكات خةريك
وادةكات ئةمةش دةخاتء  ثشتطوَي
وةك طةنجة ئةو بؤ بَيت زياتر زياني
عةقَلى وةرطرتنى هةَلة  قازانج، لة
حكومةت كؤمةَلطةو كؤمةَلطة، تاكي
وآلتيش داهاتووى دةبات، هةَلدَير بةرةو
بَي خودخؤرىء طيراوةييء كرَي بة هةر

تاك. بؤ دةبَيت دةرةتانى
tanyaabdula@yahoo.com 

دةبَيت زياتر بَيكاريى سلَيمانى لة

كار، هةُّـ نةإةخساندنى دامةزراندنء راطرتنى
شةقامةكان سةر دةخاتة طةنجان زياتر
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